kirkebladet.nu
Forårets konfirmationer har været et af de
helt store samtaleemner i Folkekirken også
i Jystrup og Valsølille. Læs mere i bladet
om alternative konfirmationsdatoer.
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bynyt
NY BRUGSUDDELER
Kære jystruppere
Med stor glæde kunne Brugsens
bestyrelse fortælle, at den havde ansat en ny uddeler pr. 1.
december 2020 og skrev i den
forbindelse følgende:
Som I måske husker, har stillingen været slået op her i efteråret. Anita Dyva, der er konstitueret uddeler, har valgt ikke
at søge stillingen, men fortsætter som souschef. Det er vi
glade for, at hun vil!
Vi fik flere gode ansøgere.
Blandt dem har vi i enighed ansat Andreas Lohmann. Han er
32 år og bor med sin kone og to

børn i Haslev. Andreas har trods
sin unge alder både solid uddannelse og ledelseserfaring i
Coop. Han har fx med succes
vendt et underskud i Dagli’
Brugsen i Ørslev til et overskud. Det betød, at butikken
overlevede en svær tid.
Vi laver desværre ikke et særligt arrangement i butikken for
Andreas, fordi corona stadig er
over os, men husk endelig at
hilse på Andreas, når I er i butikken.
Ansættelsen er sket i samarbejde med Brugsen i Hvalsø,
der også glæder sig meget til
samarbejdet med Andreas. Fu-

sionen med Hvalsø trækker jo
desværre ud til 2021, men i
praksis er samarbejdet mellem
os allerede i gang. Det er også
derfor, at I oplever, at vi ændrer på butikken lige nu. Hvis I
har spørgsmål om fusionen eller andet, er I altid velkomne
til at kontakte os i bestyrelsen
personligt eller på
hejbrugsen@gmail.com.
De bedste hilsner fra
Brugsens bestyrelse:
Lisbet Bang, Hanne
Gammelby, Per Kronslev,
Kathrine Lundsgaard, Katrine
Mow, Jan Vium og formand
Stef Kock Mogensen

Jystrup Valsølille sogneblad højdepunktet ejes og udgives fire gange årligt (ugerne 9, 22, 36 og 49).
af foreninger og menighedsråd i fællesskab i Jystrup og Valsølille sogne i papirformat og på www.jystrup.dk.
Forsidefoto: Søren Westermann. Fotos: Lars Storm Kristensen.
Redaktion dette nr.: Ansvarshavende Lars Storm Kristensen, tlf. 57 52 81 45, Alison Norminton (Jystrup IF)
Lisbeth Due (Lokalhistorisk forening), Annette Neumann Nielsen og Edith Jensen.
Kasserer: Annette Neumann Nielsen tlf. 61 39 10 91, annetteneumannnielsen@yahoo.dk
Annoncer: Edith Jensen, mikejensen@mail.tele.dk - Annoncer optages i 1/6-side til 625 kr., 1/3-side til 1.187,50
kr. og 2/3-side til 2.312,50 kr. pr. 1. feb. 2021 (Annoncer betales forud dvs for 4 blade = et år).
Indlæg til Højdepunktet sendes til lskr@km.dk
DEADLINE NÆSTE NUMMER: 31. MARTS I 2021. DER OMDELES I UGE 22 FRA DEN 1. JUNI.

2

bynyt
NYT FRA JYSTRUP IF
Med et tak for et 2020, som på mange måder
blev et helt andet år, end vi havde troet, så siger vi velkommen til 2021. 2020 blev et år, hvor
vi i JIF fik mulighed for lidt nytænkning. Måden
at træne på blev vendt lidt på hovedet – der
blev lavet mindre men flere hold, nogle indendørs hold rykkede udenfor, og der blev i det hele
taget tænkt i forandringer. Vi har desværre også
måtte aflyse rigtig mange timers træning fordelt på vores forskellige hold, men der er heldigvis også en masse nye og eksisterende Jystrup borgere, der har fået spillet en masse god
tennis i 2020. Og det har også langt hen af vejen
været muligt at holde gang i både vores gå- og
løbehold
2021 er så småt i gang, og vi er mange som i
skrivende stund, spændt venter på at komme i
gang med træningen igen. Gymnastikholdene,
som startede op i sensommeren 2020, er mere
end klar til at komme i gang igen, så snart det
muligt, og fodboldbanerne venter på foråret, så
der igen kan komme gang i rullende bolde. Og
når vi nu snakker fodbold, så mangler Jystrup IF
en fodbold teamleder til den nye sæson. Er det
mon dig? Vi vil få svært ved at tilbyde fodbold
for børn, unge og voksne uden en, der kan samle det hele. Læs evt. mere om hvad rollen indebærer på Jystrupif.dk under Om JIF/Teamstruktur/JIF Fodbold, og tag endelig fat i os, hvis du
har uddybende spørgsmål. Der skal da være fodbold i Jystrup fremover ikk?

Tennisbaner med sne

Alle der har interesse, er mere end velkomne til
at komme forbi og både lytte og komme med
gode idéer. Aktivitetshuset danner også ramme
om årsmødet, som bliver d. 17. marts, og også
her håber vi at se jer.
Det er et år siden vi havde vores første, og indtil
nu, eneste pop-up-arrangement. Vi beder til at
vi snart kan byde jer velkomment til flere af den
slags. Vi har gode idéer i ærmet, og håber at vi
kan ramme bredt, og på den måde fange mange
af Jystrups borgeres interesser.

Og mens vi venter, så er der nogle gode kræfter,
der igen har arbejdet godt på ansøgningen til
Helhedsplanpuljen omkring padelbane her i Jystrup. Den er sendt afsted, og vi krydser fingre
for et positivt svar, så borgere i og omkring Jystrup, og alle der har interesse, kan få glæde af
én af Danmarks hurtigst voksende sportsgrene –
Padeltennis!

Husk at du altid kan skrive til os på info@jystrupif.dk.
Sportslige hilsner
fra Jystrup Idrætsforening
Kurt, Alison & Kit

Som tidligere skrevet her i Højdepunktet, bliver
der i Aktivitetshuset d. 10. marts et møde omkring opstart af et eller flere mountainbikehold.
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Lokalhistorisk forening
JYSTRUP SMEDJE
Smeden var en vigtig landsbyhåndværker. Da alle tunge
transporter i gamle dage foregik med heste, skulle der tit
smedes nye sko, og smeden
fremstillede både hestesko og
hesteskosøm. Om vinteren
skulle hestene ’broddes’, dvs.
man brugte nogle specielle
søm med tilspidset hoved, så
hestene kunne stå fast i glat
føre. Skoene blev mange gange fremstillet af affaldsjern.
Beslag til hammelstøj var også
en stor produktion sammen
med alle former for beslag,
bolte og søm. Desuden var det
almindeligt at smede og mon-

tere jernringe på de træhjul,
som hjulmageren fremstillede. Alt blev håndlavet - Bauhaus og Hjem&Fix fandtes
ikke!!
Smedjen i Jystrup var en landbrugssmedje. I begyndelsen
var den en almindelig lille
grovsmedje, men efterhånden
blev virksomheden mere og
mere en maskinsmedje, og
man specialiserede sig i reparation af alle arter og typer
landbrugsmaskiner samt oparbejdede en selvstændig forretning med nye maskiner.

for kirken, og bygningen kan
føres tilbage til 1714. I ca.
200 år var ejendommen et
fæste under Skjoldenæsholm
Gods, men i 1919 sælger godset til smed Sofus Johansen.
Herefter drives smedjen med
skiftende ejere indtil virksomheden lukker i 1972 med smed
Jørgen Kaagaard som sidste
ejer. Ejendommen har siden
fungeret som privatbolig.
De oprindelige bygninger er
udvidet adskillige gange, efterhånden som udviklingen
har krævet mere plads.

Smedeboligen ligger på Jystrup Bygade 5 i svinget over-

Smed Hans Hansen. Hans Hansen var født i Vestjylland og

Jystrup Smedje med kirken i baggrunden. Billedet er fra først i 1900-tallet.
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Lokalhistorisk forening
JYSTRUP SMEDJE
var efter endt læretid med til
at bygge flere vandværker. I
1947 købte Hans smedjen i Jystrup og flyttede ind med sin
kone Anna og fire børn, hvoraf
en blev udlært i faderens
smedje. Udover at være smed
for bønderne havde Hans også

store som små VVS-opgaver,
blandt andet da Søholmskolen
blev bygget, og han lagde
centralvarme ind på gården
»Axelholm« i Mortenstrup. Et
af Hans’ børnebørn, Claus
Teingaard, som bor i Jystrup,
hjalp som ung sin morfar med
Smedeboligen i dag

at isolere, blandt andet i de
trange skunke på lofterne;
det var et anstrengende arbejde at bygge et varmeanlæg. Da Claus så elektrikeren
tilslutte strømmen bare ved
at skrue på nogle ledninger,
fandt han ud af, at han ikke
skulle være smed, men elektriker! Claus: »Til kaffepausen
var det en hel svir at få sigtebrød med margarine og sukker
på«.
Anna døde 68 år gammel i
1974 og Hans 79 år gammel i
1984.
(Kilder: Aage Bagger, SvendAage Petersen og Claus
Teingaard). Fotos: det gamle
billede stillet til rådighed af
Arkivet i Ringsted, det nye er
taget af Lokalhis. Jystrup).
Lokalhistorisk Forening for
Jystrup og Valsølille Sogne

ÅRET 2020 I LOKALHISTORISK FORENING
Året har for os alle været
præget af Covid19, og også
foreningens aktiviteter har
været påvirket af epidemiens
restriktioner.
Vi måtte aflyse Lokalhistorisk
Café i Gaudi Galleriet i april;
ligeledes blev november måneds generalforsamling udsat,
og vores årlige julebesøg i
Brugsen er aflyst. Heldigvis
har andre aktiviteter været
mulige. 20 medlemmer var
med på besøg på Jystrup Møl-

legård den 13/9-20; besøget
foregik udendørs og kunne
derfor afvikles sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Igennem et års tid har foreningen leveret lokalhistoriske indlæg til sognebladet
»Højdepunktet«. Emnerne har
været: »Søer i Jystrup og Valsølille Sogne« (20/3), »Atterup/Hjulbæk og Ny Jystrup
Skole 1901-1955« (20/2), »Jystrups Solitudevej« (19/4),
»Jystrup/Valsølille Sognegård
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Stalden 1994-2019« (19/3)
»Jystrup Andelsmejeri« (19/1).
Emne i det kommende blad
(20/4) bliver »Høst og tærskning i gamle dage«.
Generalforsamlingen
bliver
gennemført, så snart det er
forsvarligt, og også caféen i
Gaudi satser vi på at kunne afvikle en gang i 2021.
Venlig hilsen Bestyrelsen i
Lokalhistorisk Forening for
Jystrup-Valsølille Sogne

bynyt
RESTAURANT KUDSKEHUSET
Så er vores første år overstået, og det var ikke lige det
mest fantastiske år at åbne en
restaurant.

arbejde med Skee is og kommer til at have deres fantastiske is til vores gammeldags
isvafler.

Det har været hårdt med restriktionerne omkring Covid
19, aflysning af forårets fester
samt afslag på hjælpepakker
osv.

Vi har også valgt at indgå samarbejde med Dagmar Bryggeriet i Ringsted om at føre deres specialøl i restauranten.

Men vi er alligevel formået at
komme igennem, med hårdt
arbejde og jer skønne gæster!
Tusind tak for at I bakker os op
og gæster både ishuset såvel
som restauranten!
Lige nu går vi i spænding og
venter på at få en dato for en
genåbning.
Denne lille ventetid har vi
fået brugt på at snakke med
nye samarbejdspartnere samt
fået nogle nye events puttet i
kalenderen.
Vi måtte sande, at med en
fyldt terrasse om sommeren
og massiv issalg var det svært
at følge med i produktionen,
derfor har vi indgået et sam-

Vinter i Danmark

Alle events er med forbehold
for, at vi bliver genåbnet inden afholdelsen.
Nogle af de ting, der kommer
til at foregå, er blandt andet:
D. 1. april: Ishuset genåbner
for sæsonen!
D. 26. marts – 11. april:
Dining week! Billetter købes
via www.diningweek.dk
D. 1.-5. april: Tilbyder vi påskebord i frokosten. Bord skal
bestilles og oplyse at man ønsker påskebord! OBS vi har
åbent 2. påskedag.
D. 16. april: Ølsmagning med
Dagmarbryggeri fra Ringsted.
D. 5. maj: Foredrag omkring
nedkastning af våben under 2.

Ballonfærd
fra Jystrup
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verdenskrig – Der sælges billetter både til frokost og til
aftensmad.
D. 24. maj 2. pinsedag holder
vi ekstra åbent til frokost.
D. 18. juli Eftermiddagskoncert med Stig Møller Trio.
Meget mere er på tegnebrættet, eks. en eftermiddagskoncert med The Formænd!
Følg os gerne på facebook:
Restaurant Kudskehuset – for
at blive opdateret med hvornår vi åbner billetsalget til de
forskellige events, eller læs
mere om dem på www.kudskehuset.dk under Event.
Vi glæder os til snart at kunne
byde jer velkommen igen i
Kudskehuset!
Mvh Cecilie og Stefan

t

kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

EN UNDERLIG TID
Det er på mange måder en underlig tid, der har ramt os.
Ikke vidunderlig eller underfuld, men en livshæmmende
krise, som vi glæder os til at
komme igennem, samtidig
med at vi prøver at være der
for dem, der måtte have behov for at søge kirken.
At bygge kirke og menighed er
hos os nært knyttet til det at
skabe relationer mellem mennesker i og omkring kirken.
Det siger sig selv, at stort set
alle vores fællesskabende aktiviteter i Jystrup og Valsølille
er sat på pause, aflyst eller
udsat.
Men kirkelige handlinger gudstjenester og undervisning af
konfirmander finder stadig
sted ligesom menighedsrådet
samt alle udvalg under menighedsrådet arbejder på fuld
tryk med mange møder, men
det hele under andre former
og meget af det foregår virtuelt.
Kirkerumsudvalget er langt i
processen med et projekt til

forskønnelse af Jystrup kirke.
Processen med udarbejdelse
af forslag er gennemført, og vi
er midt i den lange proces
med godkendelse fra diverse
styrelser og myndigheder.
Præstegårdsudvalget arbejder
med vedligehold af præstegården og Stalden, og da det
er gamle smukke bygninger,
der skal tages vare på med
omhu, er her altid noget at
lave.
Kirkegårsdsudvalget arbejder
med kirkebygningerne og kirkegården, og vi er midt i den
mest omfattende forandring i
danskernes begravelsesskikke
gennem de sidste 1000 år, og
det begynder man at kunne se
på kirkegårdens udtryk. Det
fører til mange overvejelser i
udvalget.
Minikonfirmandudvalget har
valgt at holde minikonfirmandfoløb i efteråret i stedet
for i foråret.
Aktivitetsudvalget, som på
mange måder er kirkens ma-

skinrum i forhold til den levende kirke, arbejder med
mange og alternative ideer
for at kunne nå ud i sognene.
Konfirmandundervisning foregår virtuelt, mens babysalmesang, minikonfirmander, gavstrikkerne, frokostklubben i
samarbejdet med Østager
gaard samt Kirkehøjskolen
Midtsjælland er sat på pause.
Nedenfor vil der derfor være
en kort beskrivelse af nogle få
aktiviteter, der stadig kan
gennemføres, mange ændrede eller udsatte aktiviteter.
Endnu ved vi ikke, hvornår
samfundet åbner op igen,
men vi glæder os i Jystrup og
Valsølille kirker. Derfor opfordrer vi dig til at følge med på
Jystrup og Valsølille kirkers
facebookside, fordi her vil
mange ændringer fremgå…
Må dit forår blive fyldt af lune
forårsvinde og gode nyheder
for fællesskaberne her i vore
sogne. 
(LSK)

SANGAFTEN
Vi vil gerne samle mennesker
til fællessang, sådan som vi
altid plejer den 4 maj ved fe-

ringen af Danmarks befrielse.
Et udsat jubilæumsarrangement fra 2020 med Per Krøis

er desværre udsat flere gange
og nu på ubestemt tid.

MINIKONFIRMANDER
Minikonfirmanderne skulle være begyndt i januar og bliver nu forhåbentlig et efterårsforløb.
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DET SKER I KIRKERNE

INDSAMLING 2021 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP DEN DEN 7.-14. MARTS
Meld dig som digital indsamler
For andet år I træk må vi opgive at gå fra dør til dør for at
samle ind til verdens fattigste. I stedet gør vi det digitalt, for der er stadig brug for
al den hjælp vi sammen kan
samle ind. Det betyder heldigvis ikke noget for dem, vi
hjælper, om støtten er samlet
ind fysisk eller digitalt. Det
betyder noget, at den når
frem.
Hvordan
Det har aldrig være nemmere
at samle ind til verdens fattigste. Faktisk tager det ikke
mindre end et par minutter.
Du kan enten starte en egenindsamling eller oprette en
facebook fundraiser.
Hvornår
Vi samler ind i hele uge 10 (fra
d. 7. til 14. marts) og håber
på, at vi endnu engang kan

vise at hvis alle gør lidt kan vi
sammen udrette rigtig meget.
Du får en mail fra os d. 7.
marts med nærmere beskrivelse af hvordan du kan hjælpe verdens fattigste.
Hvorfor
Fordi lige nu står problemerne
i kø for verdens fattigste.
Mens
klimaforandringernes
konsekvenser er en realitet,
har corona-pandemien været
med til at forværre problemer, der eksisterede i forvejen. Sult, ulighed og konflikter.
Din støtte hjælper verdens
fattigste med at:
- skaffe adgang til rent drikkevand, så ingen må tørste.
-d
 yrke små køkkenhaver, der
sikrer varieret kost, så ingen
må gå sultne i seng.
-
plante træer, der sikrer et

bedre klima og en grønnere
fremtid.
En 50’er bliver til mad
Tænk bare for 50 kroner kan
man for eksempel give en lodret køkkenhave til en familie i
Kakuma-flygtningelejren i Ke
nya.
Når grøntsagerne vokser opad,
er der plads til mere mad på
et begrænset areal. Det kan
være spinat eller kål, som sikrer en hel familie næring.
Der er behov for nye løsninger, så vi kan redde liv, når
klimaforandringerne rammer.
Når du samler ind, er du med
til at gøre en helt konkret forskel for verdens fattigste
TILMELD DIG HER
www.noedhjaelp.dk/
indsamling
Bliv digital indsamler
7.-14. marts 2021

SYV FANTASTISKE FORTÆLLINGER – LÆSEKLUB I EN CORONATID
Her i coronatiden, hvor mange
sidder hjemme, kan det være
vanskeligt, det med at være
alene, for hvordan er man
konkret sammen hver for sig?
Det giver også muligheder for
at få læst en bog eller to, som
man aldrig har fået åbnet.
Karen Blixen er ved siden af
H. C. Andersen en af vore
største skønlitterære forfattere, som alle kender, men
som man måske aldrig har vo-
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vet sig ud i. Hvis du har mod
på at være med til at læse
den, så gør vi det sammen
hver for sig.
Vi læser »Syv fantastiske for
tællinger«.
Meld dig til på lskr@km.dk inden den 15. marts, og vi aftaler at læse en lille bid af gangen og mødes på nettet til en
samtale om, hvad vi har læst.
Vel mødt i læseklubben.

kirkenyt
DET SKER I KIRKERNE

PÅSKEUGEN I KIRKERNE
Skærtorsdag den 1. april i
kl. 17.00 i Valsølille kirke
– nadverens indstiftelse
Nadver betyder måltid og
skærtorsdag fejrer vi den på
en gang sidste og første nadver ved at holde gudstjeneste
med nadver, hvis det er muligt. Fællesspisningen i kirken
er udsat til næste år

Langfredag den 2. april er
der liturgisk gudstjeneste
i Jystrup kirke kl 10.30
Den sorteste sorte dag i kirkeåret er langfredag, så sort
som graven. Langfredag er
der liturgisk gudstjeneste dvs.
uden prædiken, men med
læsninger fra passionshistorien og med bøn og musik.

Påskemorgen den 4. april
Vi fejrer opstandelsen påskemorgen ved to festlige påskegudstjenester: Kl. 9.00 i Jystrup kirke og kl. 10.30 i
Valsølille kirke i en i alle henseender klassisk gudstjeneste
under de former, det nu er
måligt med de store påskesalmer og med et ekstra interludium ved kirkens dygtige musikere!

Kristus er opstanden, kom og vær med til at fejre det!

KONFIRMATIONER 2021
Årets konfirmationer bededag
den 30. april og 4. s. efter påske den 2. april gennemføres,
hvis det er muligt, men konfirmanderne og deres familier

har fået muligheden for at
vælge at blive konfirmeret
sidste weekend i august. Dvs
lørdag den 28. august kl.
10.00 i Valsølile kirke og kl.

12.00 i Jystrup kirke og søndag den 29. august kl. 10.00 i
Jystrup kirke og kl. 12.00 i
Valsølille kirke.

DANMARKS BEFRIELSE
Sangaften er udsat til 2022.

DÅBSJUBILÆUM KRISTI HIMMELFARTS DAG DEN 13. MAJ
Vi kalder det for dåbsjubilæum, når vi inviterer til børnegudstjeneste for børn, som er
døbt for for fem og seks år siden, da vi desværre måtte udsætte sidste års dåbsjublilæum. Det er Kr. Himmelfartsdag
den 13. maj kl. 10.30 i Jystrup

kirke. Børnegudstjenesten handler selvfølgelig om dåb, og
børnene inviteres sammen
med alle børn, der enten døbt
i Jystrup eller Valsølille kirker
i 2015 og 2016 eller som er
døbt et andet sted i 2015 eller
2016 og bor i Jystrup og eller

Valsølille sogne. Efter gudstjenesten er der lejlighed til
at se nærmere på kirken, og
der er lidt at spise og drikke i
vores sognegård - Stalden.
(Arrangementet er naturligvis
betinget af genåbningen af
samfundet).

FORÅRSFESTEN FOR HELE JYSTRUP OG VALSØLILLE
Ved redaktionens slutning vidste vi endnu ikke, om Forårsfesten for Jystrup og Valsølille

2021 bliver gennemført. Men
hvis den gør, inviterer vi naturligvis til koncert i kirken el-
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ler præstegårdshaven. Følg
med på Jystrup og Valsølille
kirkers Facebookgruppe.

- i Gaudi
- Dame - Herre - Børn
- Klip
- Farve
- Reflekser/striber
- Permanent
- evt. hjemme hos dig
(gangbesværede)

Tidsbestilling

20 28 77 87
Åben efter aftale
Mandag - Onsdag - Fredag
v/ Marianne Saltoft
Ålbækvej 1
4174 Jystrup
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Ø S TA G E R G A A R D
Østagergaard er en økologisk og social virksomhed, hvor vi dyrker og forarbejder landbrugsprodukter.
Vi står for helhed, mening og kvalitet, for den enkelte og fællesskabet. Et bæredygtigt og værdigt liv for alle.
Østagergaard dyrker korn og sælger stenmalet mel og brød fra
eget bageri og gårdmølleri. Mel og brød kan købes i Dagli´
Brugsen i Jystrup eller bestilles.
1 kg sigtet spelt, øland eller dacke •1 kg groft spelt, øland, eller
dacke • 1 kg fuldkorns Purpur hvede •1 kg fuldkorns Rugmel •
1 kg Midsommerrug • 1 kg knækket rug eller Purpurhvede •
Honningsaltbrød • Rugbrød • Ugens brød
Brød bages torsdag og kan købes i Dagli´ Brugsen i Jystrup.
Slettebjergvej 21 | 4174 Jystrup | tlf. 52 26 61 00 | post@oestagergaard.dk | www.oestagergaard.dk

Murerfirmaet
Roneklint

ApS

v/ Thomas Soubak
Murer og ovnsætter
Skjoldenæsvej 36. 6
4174 Jystrup

Tlf. 2425 6837

Mail: soubak@mailme.dk
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Husk at
handle i
Brugsen
Den er e
.
nb
ikke en s utik,
elvfølge!

Jystrup

Aalbækvej 1 · 4174 Jystrup
Tlf. 57528019 · Fax 57528586 · SE-nr. DK 7021 4318 · Giro 410-4951

NYBYGNINGER
OMBYGNINGER
TILBYGNINGER
REPARATIONER
- ALT I MURERARBEJDE UDFØRES

REGERUPGÅRD,
VALSØMAGLEVEJ 117

KIM LARSEN 4174 JYSTRUP

TELEFON 57 60 06 19 BILTLF. 21 25 06 19 TELEFAX 57 60 06 17

JYSTRUP AKTIVITETSHUS
Styregruppen der varetager den daglige drift, samt planlægning
af vedligeholdelses-opgaver på huset, modtager meget gerne
henvendelser vedrørende Jystrup Aktivitetshus. For leje af
Huset kontaktes udlejer Peter B. Andersen på 20 41 81 45.
Styregruppen
Formand Erik Thomsen · tlf. 51 18 05 54
Udlejer Peter B. Andersen · tlf. 20 41 81 45
Nøgler · Finn Smedemark · tlf. 29 27 88 89
Jystrup Spejderne · Morten Avnegaard · tlf. 21 29 13 90
Jystrup IF · Alison Norminton · tlf. 22 97 66 46
Jystrup IF · Peter Slott · tlf. 21 90 63 42
Jystrup IF · Lasse Bremer · tlf. 29 62 52 02
Jystrup Aktivitetshus | Skjoldenæsvej 65, 4174 Jystrup
hus@jystrupif.dk | www.jystrupif.dk/huset
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FLISER · KLINKER
NATURSTEN
BADEVÆRELSESMØBLER

DOF Jystrup Aftenskole

v/ Gurli Jakobsen
Medlem
Enghusene 117
Et aktivt af
4174 Jystrup Midtsj.
Jystrup
Tlf. 29 90 85 98
E-mail: gurli.jakobsen@mail.dk

Besøg vores 400 m2 udstilling med opsatte
miljøer i fliser, klinker og natursten.Vi har også
fliseklæb, vådrumssikring og andet tilbehør.

Vi tilbyder undervisning i korsang,
EDB og andre emner, som kan samle
mindst 10 deltagere.

STUBBERUP
BYGGEKERAMIK aps

Har du lyst til at lære noget - eller måske
til at undervise, så ring og lad os tale om det.
Forslag til nye emner modtages gerne.

Egemosevej 41, 4174 Jystrup · Tlf. 57 52 99 89
Åben: Man.-fre. 9-17. Ligeledes ons. 17-19,
aftales. 1. lør. i måned åbent 10-12. Søn. lukket.
E-mail: info@graniti.dk . Web: www.graniti.dk
www.flisemanden.dk

Oplysninger om kurser, holdstart og priser
kan ses på skolens hjemmeside:
www.jystrupaftenskole.dk.

Fysioterapi  Træning  Ergonomi
Tlf. 4649 7740  www.benefit.dk

Krudthusets Anlægsservice
Martin Kristiansen
Ålbækvej 34
4174 Jystrup

Tlf. 22 76 12 49

Jeres lokale anlægsgartner
Professionel fagmand

Mail: krudthusets@outlook.dk
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GAUDI-GALLERIET
Kunst · Musik · Foredrag
Festudlejning
- plads til ca. 60 gæster
ring eller mail til:
tlf. 23 31 51 93
mail@gaudi-galleriet.dk
Ålbækvej 1 · 4174 Jystrup

JYSTRUP IF
- en del af Et Aktivt Jystrup

Jystrup Idrætsplads | Skjoldenæsvej 65 | 4174 Jystrup | sport@jystrupif.dk | www.jystrupif.dk

FRISØR m/k
KLIP · KRØL
& FARVE
til
HAM og HENDE

Ebba Hansen
Hovmarksbakken 7, Jystrup
Tlf. 21 92 49 42

Jørgen Nielsen
Enghusene 2
4174 Jystrup
Mobil 40 33 86 66

Åbent hver
mandag & onsdag
14

vidste du at...
DER FOREGÅR EN MÆNGDE AKTIVITETER I STALDEN?
MANDAG PÅ LIGE UGER - GAVSTRIKKERNE (MIDLERTIDIGT PÅ PAUSE... RED)
Gavstrikkerne i Jystrup holder til i Stalden, hvor vi hygger os med at fremstille alle mulige strikvarer:
tæpper, sjaler, huer, strømper mm. Alt hvad vi frembringer bliver solgt til for del for kirkens sponsorbarn Mathias og vi har sendt penge til »Verdens børn«. Varerne bliver solgt i Stalden, på Julemarked i
Gaudi eller Fru Hansens Haves forårsmarked. Hvis du har lyst til at være sammen med os strikkende,
kaffedrikkende og snakkende mennesker er du meget velkommen mandage i lige uger kl. 14.30-16.30.
Vi modtager meget gerne garn.
Spørgsmål så ring Ebba Hansen tlf. 21 92 49 42 eller Bente Østergaard tlf. 20 94 87 70.

TIRSDAG I VINTEREN
Jystrup koret synger hver tirsdag formiddag. Kontakt Gurli Jakobsen for flere informationer.

ONSDAG
Eftermiddag er der konfirmationsforberedelse.

TORSDAG
Formiddag er der babysalmesang i kirken og efterfølgende kaffe og te i Stalden.
Frokost: I samarbejde med Østagergaard er der frokostklub i Stalden. Unge serverer frokost for alle
der har tid og lyst til at spise sammen i Stalden. Det koster 50,- og husk at tilmelde dig i Dagli’brugsen.
Om eftermiddagen i vintermånederne er der minikonfirmander.

FREDAG
er der åbent for gravøl … og begravelseskaffe

LØRDAGSDÅB I JYSTRUP OG VALSØLILLE KIRKER
Der er tilbud om dåb i Jystrup og Valsølille Kirker. Dåben finder i udgangspunktet sted i højmessen, altså
i søndagens gudstjeneste kl. 9.00 eller 10.30. Der er dog mulighed for lørdagsdåb en gang hvert kvartal
i Jystrup eller Valsølille kirke efter behov. Næste lørdagsdåb er den 1. maj kl. 10.30 i Jystrup eller
Valsølille kirke. Kontakt sognepræsten for flere oplysninger.

KIRKEBILEN KØRER
Er du gangbesværet og kunne du tænke dig at komme til gudstjeneste i Jystrup eller Valsølille kirke
eller et arrangement i Stalden, så tøv ikke med at kontakte Lars Storm Kristensen på tlf. 51 57 81 45.
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JMH Byg ApS
Skeevej 125, 4174 Jystrup Msj.
Tlf. 20 14 00 89
jespermhansen@hotmail.com

Nebs Møllevej 65, 4100 Ringsted
Tlf. 57 52 82 61
info@skovlycamping.dk

Skjoldenæsvej 140, 4174 Jystrup Msj. · Tlf. 29 27 71 77
mail info@kudskehsuet.dk
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set & sket
I KIRKERNE

KIRKELIGE HANDLINGER
JYSTRUP KIRKE

VALSØLILLE KIRKE

DÅB
24.10.20
31.01.21
02.02.21

Ingen
Marius Leth-Heinesen
Viggo Wilsøe Munch Nielsen
Baldur Brix-Bjørch

VIELSE
19.11.20	Natasja Marie Wilsøe
Koch Nielsen &
Emil Munch Nielsen
BEGRAVELSER & BISÆTTELSER
08.12.20 Rosa Marie Rasmussen
19.01.21 Villy Hatting Loven

HVAD GØR MAN VED

Dåb, navngivelse og
faderskab: Navngivels
e ved erklæring
eller dåb skal finde ste
d senest 6 måneder eft
er barnets fødsel og foretages på ww
w.personregistrering.dk
- Faderskab
skal ligeledes registrer
es på www.personreg
istrering.dk inden 1 måned efter et
barns fødsel, hvis foræl
drene er ugifte.
Dødsfald: Anmeldes sen
est efter 2 dage på ww
w.personregistrering.dk. Ofte er be
demanden behjælpelig
hermed.

kontakt
KIRKELIG VEJVISER
KIRKEKONTORET – PRÆSTEGÅRDEN
Sognepræst (kbf) Lars Storm Kristensen,
Jystrup Bygade 14, 4174 Jystrup Midtsj.
Tlf. 51 57 81 45, e-mail: lskr@km.dk
Træffes bedst formiddag (fri mandag).

STALDEN JYSTRUP/VALSØLILLE
SOGNEGÅRD - JYSTRUP BYGADE 14
Udlejning (kun til foreningsmøder,
sammenkomster efter begravelser/bisættelser,
kor- og orkesterprøver og koncerter):
Henvendelse til: Krista Klijzing tlf. 27824112

JYSTRUP OG VALSØLILLE
KIRKER OG KIRKEGÅRDE:

Læs mere om Jystrup og Valsølille under
»kirker« på www.jystrup.dk

Menighedsrådsformand
Thomas Nygård Mikkelsen tlf. 23 21 01 19

EN
SAMTALE MED PRÆST I en kirkelig

Kirkeværge Rene F. Frederiksen tlf. 22 70 52 19
Kirkeværge Bente Østergaard tlf. 20 94 87 70

ge for sjælen.
Sjælesorg betyder at sør
ting,
det en samtale om de
sammenhæng betyder
es
vor
om
g for mennesket
der virkelig har betydnin
en
tro
n,
de
dø
der: Om livet,
inderste sorger og glæ
en
id anmode præsten om
alt
kan
n
og tvivlen. Ma
mhje
n,
de
går
ste
præ
i
å
eg
samtale, og det kan for
.dk
er pr. mail til lskr@km
ell
us
eh
syg
på
er
ell
me

Graver og kirketjener Jystrup
Jens Østergaard tlf. 40 54 87 71
Graver og kirketjener Valsølille
Kim Bonde tlf. 40 33 14 81
Nyt om menighedsrådsvalget og konstitutionen af det nye menighedsråd i næste
udgave af Højdpunktet
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Fuldt forsikret · CVR: 30680383
Gratis og uforpligt
ende tilbud gives
på:
• Træfældning /to
pkapning
• Beskæring
• Hækklipning
• Plantning
• Optrækning af bu
ske og hække
• Haverådgivning
og haveservice eft
er
økologiske metoder
.

v. Martin Fabricius Mortensen
Ring: 27576073 eller
Mail: fabricius.traepleje@gmail.com
http://fabriciustraepleje.dk
Husk der er håndværkerfradrag på
timelønnet haveservice.

Skoventreprenør

Bo Larsen
Specialopgaver hver dag
Skoventreprenør Bo Larsen
Roskildevej 471 · Ortved · 4100 Ringsted · Tlf. 20 71 16 79

Langelinierevisionen
Henning Christiansen
Registreret revisor

Langelinie 11 • Snekkerup • 4140 Borup
Tlf. 57 52 83 55 eller 40 15 83 55
Langelinie11@mail.dk
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ØKOLOGISK LANDBRUG

Sk
o

Sæsonens friske grøntsager
- direkte fra marken

· Tlf. 61 75 79
den
57
r
å
yg
l
v

• grøntsagsproduktion
• fårehold
• hønsehold
• stalddørssalg
• besøgslandbrug
Ring - og vi leverer gerne
varerne til døren.
Kirsten & Anders Due-Andersen · Roskildevej 637 · 4174 Jystrup

Her er
plads til din
annonce!

KARSTEN JENSEN
TØMRER & SNEDKER
Godt håndværk - det holder!

Forhandling af KPK døre og vinduer - Sælges også til private
MAGLESKOVVEJ 3 • GAMMERØD • 4140 BORUP • TELEFON/FAX: 57521088
MOBIL: 40254294 • EMAIL: KARSTEN-JENSEN@PC.DK
19

ID-nr.: 46879

111

tid & sted

I JYSTRUP & VALSØLILLE

MARTS
Tirsdag d. 2.
Søndag d. 7.
Tirsdag d. 9.
Søndag d. 14.
			
Tirsdag d. 16.

Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
2. s. i fasten Gudstjeneste kl. 9.00 i Vigersted & kl. 10.30 i Jystrup *
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
3. s. i fasten kl. 9.00 Valsølille kirke & kl. 10.30 Jystrup kirke.
Landsindsamling Folkekirkens Nødhjælp.
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.

APRIL		
Torsdag d. 1.
Fredag d. 2.
Søndag d. 4.
Mandag d. 5.
Tirsdag d. 6.
Søndag d. 11.
Søndag d. 18.
Tirsdag d. 20.
Søndag d. 25.
Fredag d. 30.

Skærtorsdag gudstjeneste kl. 17.00 i Valsølille kirke (se omtale).
Langfredag musikgudstjeneste i Jystrup kirke kl. 10.30, (se omtale).
Påskedags gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup kirke & kl. 10.30 i Valsølille kirke.
2. påskedags gudstjeneste kl. 9.00 i Vigersted kirke & kl. 10.30 i Jystrup kirke.
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
1. s. e. påske kl. 9.00 i Valsølille kirke & kl. 10.30 i Kværkeby.
2. s. e påske kl. 9.00 Jystrup kirke & kl. 10.30 i Vigersted kirke. *
Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
3. s. e påske kl. 9.00 i Jystrup kirke & kl. 10.30 i Valsølille kirke.
Bededag Konfirmation kl. 10.30 i Valsølille (se omtale).

MAJ
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Torsdag

d.
d.
d.
d.
d.

Tirsdag
Søndag
Søndag
Mandag
Søndag

d.
d.
d.
d.
d.

1. Mulighed for lørdagsdåb i Jystrup og eller Valsølille kirke kl. 10.30.
2. 4. s. e. påske Konfirmation kl. 10.00 & kl. 12.00 i Jystrup kirke (se omtale).
4. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
9. 5. s. e. påske kl. 9.00 i Jystrup kirke og 10.30 i Valsølille kirke.
13.	Kristi himmelfarts dag, kl. 9.00 i Kværkeby & kl 10.30 i Jystrup kirke
med dåbsjubilæum.
18. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30.
16. 6. s. e. påske kl. 9.00 i Jystrup kirke og 10.30 i Valsølille kirke.
23. Pinsedag kl. 9.00 i Valsølille kirke og kl. 10.30 i Jystrup kirke.
24. 2. pinsedag kl. 9.00 i Vigersted & kl. 10.30 i Valsølille.
30. Trinitatis kl. 9.00 i Valsølille kirke & kl. 10.30 i Kværkeby kirke. *

*ved Mie Højholt

